
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(26 KWIETNIA – 31 MAJA 2017R.) 

FINANSE 

Zarządzenia finansowe wydane w okresie 26 kwietnia – 31 maja 2017r.: 

1) Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie na rok 2017. 

 

Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wykonawczym stanowią konsekwencję 

Uchwały Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 

2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok. 

2) Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 462.993,85 zł,  

co stanowi skutek otrzymanych dotacji:  

 

KWOTA 

DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

15.000,00 środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy 

społecznej  

 

447.725,85  środki finansowe przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym 

zakresie przez gminę, za I okres płatniczy 2017 r. 

 

268,00 środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania 

przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 

4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

462.993,85 OGÓŁEM 

3) Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 

11 maja 2017r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy 

na 2017 rok. 

 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną  

kwotę 52.910,02 zł.  

Zmiany te dokonane zostały na wniosek Kierowników Referatów: Rolnictwa, Inicjatyw 

Gospodarczych i Promocji, Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, 

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz Dyrektorów: Gminnego Zarządu Obsługi 

Jednostek i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.  



Przedmiotowe zmiany mają charakter porządkowy, związane są z bieżącą działalnością, 

ich celem jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zadania realizowane 

przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne.  

➢ W dniu 5 maja otrzymaliśmy Uchwałę Nr 133/2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2016 rok. 

Zgodnie z powołaną Uchwałą, Skład Orzekający RIO w osobach: 

1) Grzegorz Czarnecki – Przewodniczący; 

2) Klaudia Stelmaszczyk 

3) Jan Uksik  

pozytywnie zaopiniował przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie za rok 2016. 

 

Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu w zakresie zgodności z wielkościami 

ujętymi w: 

1) Uchwale Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok; 

2) sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.  

Skład Orzekający nie stwierdził rozbieżności. 

 

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy spełnia wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

Na koniec roku 2016 wykonane dochody bieżące wyniosły  

107.400.800,41 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 99.231.990,54 zł.  

W odniesieniu do powyższego Skład Orzekający stwierdził, iż przedstawione 

w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w art. 

242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Łączna kwota zobowiązań finansowych gminy wg stanu  

na 31 grudnia 2016r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 6.990.783,31 

zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2016r. stanowi 6,4%. 

Kopia Uchwały Nr 133/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie  

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie  

za 2016 rok – w załączeniu . 

 



 



 



 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

TERMIN PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

16.05.2017 

 

Termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku remizy OSP Sucha 

– etap I. 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu oraz wykonanie docieplenia 

elewacji południowej budynku remizy OSP Sucha, zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę poszycia dachowego 

(klatki schodowej ok. 18 m2, wieży ok. 13 m2, budynku głównego ok. 330 m2), 

wymianę orynnowania i obróbek blacharskich, remont kominów, wymianę 

barierki ochronnej, odbudowę instalacji odgromowej, wykonanie docieplenia 

bez ułożenia tynku cienkowarstwowego elewacji południowej, jak również 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi 

geodezyjnej.  

 

Procedura w realizacji - w postępowaniu uczestniczy 1 firma - 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL” Roman Sprancel z Osieka. 

 

25.05.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamie-szkałych, niezamieszkałych 

oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak 

również zagospodarowanie zebranych odpadów (poza popiołami), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Odebrane popioły będą transportowane na 

Składowisko odpadów w Szymiszowie.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji „mobilnej” zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego z terenu całej Gminy.  

Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją 

zamówienia.  

 

Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczą: 

1) Konsorcjum: ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach (lider); 

Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszko-dliwiania Odpadów 

„Czysty Region” Sp. z o. o., Kędzierzyn-Koźle; 

2) Konsorcjum: Naprzód Sp z o. o. (lider) Rydułtowy; Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

29.06.2017 Sprzedaż energii elektrycznej w 2018 roku Odbiorcom Końcowym VI 

Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 

 



Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2018 roku, Odbiorcom Końcowym 

Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, 

w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne.  

 

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 367 Odbiorcom 

Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w ilości 

zgodnej z rzeczywistym za-potrzebowaniem.  

Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5039, natomiast łączne 

szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE 

objętych zamówieniem wynosi  

ok. 54,6 GWh.  

 

 

POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

 

TERMIN  

SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

24.04.2017  „Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej w Centrum 

Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich”. 

 

Zakres zamówienia – wymiana złoża filtracyjnego w filtrach obsługujących 

baseny sportowy i rekreacyjny na złoża AFM (13 400 kg złoża AFM i 500 kg 

węgla aktywnego z łupin orzechów kokosowych), dostawa i montaż mieszaczy 

statycznych, dozowników koagulatu oraz falowników pomp obiegowych. 

 

W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy:  

1. Funam Sp. z o.o., Wrocław,  

2. "Firma Mazur" Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Bytom,  

3. Zbigniew Wojciul Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„ANCHEM”, Połczyn Zdrój. 

 

Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 153 750 zł złożyła firma Zbigniew Wojciul 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ANCHEM”, 

Połczyn Zdrój. 

Oferta przyjęta została do realizacji.  

 

 

 

15.05.2017 

 

 

 

Organizacja wypoczynku letniego z programem profilakty-cznym dla 

dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie. 

 

 

Przedmiot zamówienia - zorganizowanie, w okresie wakacyjnym, 12 

dniowego wypoczynku letniego dla 45 dzieci ze szkół podstawowych.  

 

W postępowaniu udział wzięło 8 firm: 

1) PANORAMA s.c. Andrzej Szymański, Barbara Szymańska, Szczyrk,  

2) Usługi Turystyczne „Galant” Barbara Wojtaszek, Szczecin,  

3) Wojtak Sławomir, Biuro Usługowo-Turystyczne „Atlantic”, Rzeszów,  

4) Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „LIDER-TOUR”, Lublin,  

5) Magdalena Siśkiewicz New Challenge, Kraków,  

6) Agencja Turystyczna „Ola”, Siemianowice Śl.,  

7) Zakład Gastronomiczno-Hotelarski Jerzy Dziokan, Węgorzewo,  



8) POLTUR Polska Sp z o. o., Zielona Góra. 

 

Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 32 310 zł złożyła Agencja Turystyczna 

„Ola”, Siemianowice Śl. Oferta przyjęta została do realizacji. 

Wypoczynek, obejmujący organizację i przeprowadzenie kolonii zostanie 

zorganizowany w miejscowości Laliki, na terenie ośrodka 

wypoczynkowego „Na Gronicku”, w terminie: od dnia 5 do 16 lipca 2017 

roku. 

 

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap II (część rekreacyjna) - 

opracowanie dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona została 

przez Pracownię Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy koncepcja zmian 

mających na celu zmniejszenie kosztów budowy oraz opracowywano projekt budowlany.  

Złożony został w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla 

przedmiotowego zamierzenia.  

Obecnie trwają prace nad projektami wykonawczymi dla rozbudowy CRWiS STRZELEC. Koszt 

dokumentacji projektowej określony został na  

141 450 złotych. 

• „Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg” - wykonawcą 

dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci wodociągowej jest SEWI 

Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka jawna z siedzibą w Opolu.  

Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca założenia Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Sieci Drogowej na lata 2016 – 2019. Na ukończeniu są prace 

projektowe dla poszczególnych branż (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa).  

Wartość dokumentacji projektowej wynosi 80 565 złotych. 

• „Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy nr 9a, 9b, 9c, 9e, 9f w Rożniątowie” 

(zadanie w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017) – dokumentację 

projektową opracowuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk 

ze Strzelec Opolskich.  

Koszt projektu wyniesie 6 600,00 złotych. 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – realizatorem zadania jest Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich. Prace prowadzone są w miarę 

występujących potrzeb.  

Wartość robót została określona na 30 000 złotych. 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”. Dostawy 

realizuje firma Kłosek Marcin – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTOCORT 

z siedzibą w Leśnicy.  

Wartość zadania wynosi 90 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2017 roku. Kamień 

wapienny dostarczany jest sołectwom zgodnie z przekazanym wykazem w dogodnych dla nich 

terminach i ilościach. 

 

•  „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane będą awarie występujące na 

gminnych ciągach pieszych.  

Na realizację zadania, którego wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra 

z Błotnicy Strzeleckiej, przeznaczono 50 000 złotych.  

• „Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku” - w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej, której wykonawcą jest Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych 

Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.  

Koszt opracowania projektu wynosi 6 800,00 zł. 



• Realizowane są projekty związane z zagospodarowaniem terenu w rejonie planowanego 

budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej (drogi, chodniki, oświetlenie uliczne), 

uzbrojeniem terenu w sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej a także w zakresie usunięcia 

kolizji projektowanego budynku z istniejącymi sieciami energetycznymi.  

Zadanie wykonuje firma AF Projekt Adam Fidyka z Gliwic. Wartość opracowania wynosi 18 450 

złotych. 

•  „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. „Park Rybaczówka” 

wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy 

Strzeleckiej przy ul. Parkowej 31.  

Wartość umowa zadania wynosi 2 154 531,60 zł.  

Zadanie dofinasowane jest w 85 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020.  

• „Zakup systemów modułowych i wyposażenia szatni sportowej na gminnym boisku 

sportowym w Brzezinie przy ul. Łąkowej” – wykonawcą zadania jest firma AKSBUD System 

Sp. z o.o. z siedzibą w Schodni. Wystąpiono do Starosty Strzeleckiego z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę dla przedmiotowego obiektu budowlanego.  

Wartość zadania wynosi 153 750 złotych. 

 

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania, którego 

wartość wynosi 400 000 złotych jest firma KABE S.A. z Kędzierzyna Koźla.  

Wykonano remont ul. Ciepłowniczej w Strzelcach Opolskich.  

Prowadzone są roboty na ul. Sosnowej oraz w centrum miasta tj. Plac Myśliwca, Księdza Wajdy, 

Jordanowska, Chrobrego, Plac Kopernika.  

Począwszy od Rozmierzy, rozpoczęto remonty cząstkowe pacherem. 

• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BEN-BUD 

Beniamin Hurek z Osieka.  

Wartość zadania określono na 30 000 złotych. 

•  „Bezpiecznie wokół przedszkola cz. 1” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola 

– ul. Wolności” – Szymiszów Wieś (zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

i Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego).  

Zamówienie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej powierzono firmie Biuro 

Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Izbicka.  

Wartość dokumentacji projektowej wynosi 2 460,00 złotych.  

• „Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego w Rozmierce – ułożenie kostki 

betonowej” – przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę zadania, tj. firmę WIR-

BRUK z siedzibą w Osieku.  

Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30 czerwca 2017r. na kwotę 

17.835,00zł.  

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

• „Oznakowanie poziome dróg gminnych” – wyłoniono wykonawcę zadania, tj. firmę ReZNAK 

z siedzibą w Opolu. Wartość zadania wyniesie 59 156,74zł. 

• „Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich - etap II” 

– w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę konstrukcji drogi 

oraz wyposażenie jej w miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz osobowych a także 

oświetlanie uliczne.  

Autorem opracowania będzie Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Izbicka. Wartość 

zamówienia wynosi 25 215,00 złotych. 

 

•  „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie do 

sezonu” – wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana Hubert Ploch, Tomasz Ploch 

s.j. z siedzibą w Jemielnicy. Przystąpiono do prac, których wartość wynosi 49 700,00zł.  

 



• „Remont ul. Parkowej (bocznej) w Błotnicy Strzeleckiej” – wybrano wykonawcę zadania – 

Firmę KABE SA z Kędzierzyna Koźla, która zaoferowała wykonanie nawierzchni bitumicznej 

za kwotę 10 000 złotych. 

 

• „Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Kadłubie Piecu” – wyłoniono wykonawcę zadania tj. 

Firmę PHU BENBUD z Osieka.  

Zadanie, którego wartość wyniesie 17 100 złotych, zrealizowane będzie w ramach Funduszu 

Sołeckiego. 

 

• „Zmiana lokalizacji ogrodzenia na działce nr 1737 w Strzelcach Opolskich” – zadanie, 

którego wykonawcą jest Firma Ogólnobudowlana Klaudia Moj z siedzibą w Błotnicy 

Strzeleckiej, jest częścią szerszego zamierzenia pn.: „Budowa centrum parkuj i jedź w mieście 

Strzelce Opolskie”. Wartość realizowanej części zadania wynosi 76 518,30 zł. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

• „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zabytkowej fontanny na Placu 

Myśliwca w Strzelcach Opolskich” – autorem dokumentacji projektowej jest biuro projektowe 

A.F. PROJEKT Adam Fidyka z Gliwic. Wartość zadania wyniosła 9 840 złotych. 

• „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego” – wykonawcą dokumentacji projektowej budynku było JSa PROJEKT - Biuro 

Architektoniczne ze Strzelec Opolskich. Wartość prac projektowych wyniosła 77 824 złotych.  

Wystąpiono do Starosty Strzeleckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla 

budynku. 

 

Dla zainteresowanych śledzeniem postępu prac przygotowawczych, oraz poznaniem zasad 

projektu „Twoje M” uruchomiono z początkiem maja stronę internetową poświęconą 

wyłącznie ww. projektowi – www.twojem.strzelceopolskie.pl – tam zainteresowani znajdą 

wszystkie aktualne informacje związane z planowaną budową mieszkań w Strzelcach 

Opolskich. 

 

 

• „Regeneracja chodnika gminnego w Rożniątowie” – remont przeprowadziła firma Usługi 

Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej. Wartość zamówienia 

wyniosła 17 180,89 złotych.  

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego. 

 

 

•  „Remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej”- 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, której wykonawcą była firma projektowa 

Adama Fidyka z Gliwic.  

Koszt opracowania projektu wyniósł 5 166,00 zł.  

Wykonanie dokumentacji projektowej wynika z konieczności przywrócenia dawnej świetności 

jednego z ciekawszych zachowanych do dziś zabytkowych elementów w centrum miasta oraz 

z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na jego remont. 

•  „Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej w CRWiS w Strzelcach Opolskich” – 

zadanie obejmowało wymianę złoża filtracyjnego w filtrach obsługujących basen sportowy 

i rekreacyjny na złoża AFM, dostawę i montaż mieszaczy statycznych, dozowników koagulatu 

oraz falowników pomp obiegowych.  

Wykonawcą robót była firma PPHU „ANCHEM” Zbigniewa Wociula z siedzibą w Połczynie 

Zdroju przy ul. Kościuszki 3/3.  

Koszt zadania wyniósł 153.750,00 zł  

 

 

http://www.twojem.strzelceopolskie.pl/


• „Budowa street workout parku w Strzelcach Opolskich” (zadanie realizowane w ramach 

Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017).  

Wykonawcą zadania była firma FlowParks Sp. z o. o. z Krakowa.  

Wartość zamówienia wyniosła 46 666,20 złotych.  

Urządzenia umiejscowiono ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu istniejącego oświetlenia 

i monitoringu miejskiego. 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

➢ W dniach od 15 maja - 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich wyłożony jest do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego 

północną część Osiedla Piastów Śląskich”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się 

w tutejszym Urzędzie, w sali Rady Miejskiej w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 1100. 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 

czerwca 2017 r. 

FUNDUSZE POMOCOWE  

➢ Decyzją Zarządu Województwa Opolskiego Gminie Strzelce Opolskie przyznane zostało 

dofinansowanie na realizację projektu  

pt. .:„BUDOWA CENTRUM „PARKUJ I JEDŹ” W STRZELCACH OPOLSKICH”. 

Projekt złożony został przez Gminę Strzelce Opolskie w partnerstwie z pozostałymi gminami 

Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w ramach projektu partnerskiego „Poprawa jakości 

powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” planowanego do realizacji w ramach RPO 

WO działanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Realizacja projektu 

planowana jest na lata 2017-2018r. 

 

Budowany w ramach zadania „Parkuj i jedź” przyszły parking przy ul. Kościuszki 

w Strzelcach Opolskich, docelowo pomieści około 160 samochodów, co w znacznym stopniu 

rozwiąże tak dotkliwy dla zmotoryzowanych problem braku miejsc parkingowych. 

 

Szacowany koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie wyniesie 2 046 684 zł, z czego 

dofinansowanie 75,7 % co stanowi 1 549 339,79 zł. 

 

Podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie czerwca br.  

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

 

TERMIN PRZEDMIOT PRZETARGU/ROKOWAŃ 

08.05.2017 

 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 (o łącznej 

pow. 69,20 m²), położonego na I piętrze budynku przy ul. Opolskiej 15 w Strzelcach 

Opolskich wraz z przynależną piwnicą o pow. 19,30 m² oraz udziałem wynoszącym 

2093/10.000 części działki nr 243/2 z mapy 2 o pow. 0,2193ha. 

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie teren, na którym 

znajduje się lokal przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno-usługową z zielenią.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 150.000 zł (w tym cena udziału w gruncie 

34.698zł). 

Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym.  

Na dzień 21 czerwca 2017r. ogłoszony został na sprzedaż lokalu kolejny - III ustny 

przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą w wysokości 130.000 zł (w tym cena 

udziału w gruncie 30.072 zł). 



09.05.2017  IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 (o pow. 

46,04m²) położonego na parterze budynku przy ul. Topolowej 2 w Strzelcach 

Opolskich wraz z przynależną piwnicą (o pow.6,30m²). 

 

Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia 

25.11.2091r. 291/10.000 części działek nr 3688/4 i nr 3688/6 z mapy 17 o ogólnej pow. 

0,2060ha. 

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie działki nr 3688/4 

i nr 3688/6 położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną oraz w minimalnej części ulicę dojazdową – ul. Topolową. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 90.000 zł (w tym cena lokalu 

mieszkalnego 84.809 zł. i cena udziału w gruncie 5.191zł). 

Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym. 

 

 Na dzień 20 czerwca ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż ww. lokalu 

mieszkalnego. 

Cena do rokowań wynosi 75.000zł (w tym cena lokalu 70.674 zł 

i cena udziału w gruncie 4.326zł). 

22.05.2017 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej ozn. nr 343/1 

z mapy 1 o pow. 0,0647ha, położonej w Szczepanku przy ul. Knapika.  

Zgodnie z obowiązującą „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szczepanek”, działka nr 343/1 znajduje 

się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 30.000zł netto ( +23% VAT).  

Do przetargu przystąpiła 1 osoba - Pan Eugeniusz Sobolewski, który uznany został 

przez Komisję Przetargową za nabywcę ww. nieruchomości, za cenę 30.300zł netto 

(+23% VAT). 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

06.06.2017  IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ogrodowej, składającej się 

z działek nr 5159, nr 3151/24, nr 3151/25, nr 3152/35, nr 3152/36, nr 5128/2, nr 

5128/3, nr 3148/38, nr 3148/39 z mapy 15 o ogólnej pow. 0,4633ha.  

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, nieruchomość znajduje się 

na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową typu szeregowego, 

ciągi pieszo-jezdne, parkingi i garaże oraz zieleń urządzoną publiczną.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł netto (+23%VAT). 

28.06.2017  IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej nieruchomości 

zabudowanej obejmującej działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461ha, położonej 

w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7.  

 

Zabudowania nieruchomości stanowią: budynek pałacowy o pow. 1667m2, budynek 

mieszkalny z garażem o pow. 112m2, park w zespole pałacowo–folwarcznym wraz 

z ogrodzeniem, budynek gospodarczy o pow. 70m², dystrybutor paliwa do 

pojazdów mechanicznych, grobowiec rodu von Posadowsky oraz altana ze sceną.  

W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego gminy 

Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1 stanowi teren zieleni 

(urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej, ochronnej), usług o charakterze 

ogólnospołecznym, w szczególności w zakresie szkolnictwa, oświaty i wychowania, 

kultury, zdrowia i opieki społecznej, turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej 

o charakterze rezydencjonalnym.  



Działka znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i w przeważającej części 

stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym wraz z ogrodzeniem i pałacem 

wpisanymi do rejestru zabytków.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.  

Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku VAT.  

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cena sprzedaży 

zabytkowej nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%.  

GOSPODARKA LOKALOWA  

➢ Zatwierdzona została lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych z zasobu 

Gminy Strzelce Opolskie w II kwartale 2017 r. 

 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 143 złożone i uaktualnione wnioski 

o najem mieszkania, z czego: 

- 43 wnioski spełniają wymogi uchwały Rady Miejskiej na lokal mieszkalny, 

- 7 wniosków kwalifikuje się na lokal socjalny, 

- 50 wniosków nie spełnia wymogów uchwały Rady Miejskiej na najem lokalu mieszkalnego, 

- 43 wnioski dotyczą zamiany mieszkania komunalnego. 

 

W dalszej kolejności wnioski zostały szczegółowo przeanalizowane przez Komisję 

Mieszkaniową Rady Miejskiej.  

Przy wyborze wnioskodawców, oprócz wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie najmu 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie 

uwzględniono dodatkowe aspekty tj. sytuację rodzinną wnioskodawców, czas oczekiwania na 

mieszkanie, ilość wolnych mieszkań, metraż oraz ich stan techniczny.  

 

Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka Pomocy Społecznej 

i GZMK wskazała 5 wnioskodawców, którzy ujęci zostali na projekcie listy: 

1/ Janecka Adrianna  

2/ Mainczyk Aleksandra i Stiwen  

3/ Nakielska Katarzyna  

4/ Stach Angelika  

5/ Tomczyk Agnieszka  

 

Zgodnie z wymogiem wynikającym z Uchwały nr LI/350/02 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie - w okresie od 1 do 7 maja 2017 r. projekt 

listy podany był do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń Gminnego 

Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, Urzędu Miejskiego oraz umieszczony na 

stronie internetowej GZMK w Strzelcach Opolskich). 

W czasie podania projektu listy do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne pisemne uwagi 

dotyczące przedmiotowej listy.  

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 17 maja, dokonałem zatwierdzenia listy  

w wersji zgodnej z jej wcześniejszym, ww. projektem  

(W przypadku 2 osób umowy najmu lokali zostały już zawarte). 

 

PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY  

09.05.2017  przetarg ustny nieograniczony na najem garażu (o pow. 14,57m2) położonego 

w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 4. 

 

Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni garażu wynosiła 5,10zł + 23% 

VAT.  

 



Z uwagi na brak chętnych do najmu garażu, przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym.  

Kolejny - II przetarg ustny nieograniczony na najem ww. garażu,  

na dotychczasowych warunkach, ogłoszony został na dzień 13 czerwca 2017r.  

01.06.2017 przetarg ustny ograniczony na najem garażu położonego  

przy ul. Krakowskiej 28 w Strzelcach Opolskich (garaż o powierzchni użytkowej 

15,95m2, w istniejącym stanie technicznym). 

Przetarg ograniczony jest do najemców i właścicieli lokali mieszkalnych w budynku 

położonym przy ul. Krakowskiej 28 w Strzelcach Opolskich.  

 

Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni garażu wynosi 5,10zł +23% 

VAT. 

 

Warunkiem udziału w ww. przetargach jest:  

1) okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, będącego w posiadaniu oferenta,  

2) złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu.  

GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Wniosek Gminy Strzelce Opolskie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach 

konkursowego trybu naboru przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu.  

Wartość zadania netto wynosi 20 427,00zł, natomiast dofinansowanie to kwota 17.360 zł. 

Planowany do uzyskany efekt ekologiczny to usunięcie z terenu gminy Strzelce Opolskie 

i unieszkodliwienie ok. 40 ton wyrobów zawierających azbest. 

2. W ramach prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej:  

➢ wykonano pielęgnację krzewów na rabatach miejskich w postaci przycięcia pędów, 

odchwaszczenia i usunięcia odpadów. 

➢ posadzono 70szt. róż na pl. Kopernika oraz 15szt. drzew w Parku Miejskim a także 

zmieniono obsadę na rabatach i w donicach z wiosennej na letnią. 

➢ wykonano wertykulację i nawożenie trawników na terenie miasta, trawniki zostały również 

wygrabione i posprzątane. 

➢ usunięto niebezpieczne, zawieszone konary i gałęzie po kwietniowych intensywnych 

opadach śniegu m.in. w parku miejskim, w rejonie ul. Gogolińskiej, ul. Marka Prawego, ul. 

Strzelców Bytomskich.  

W wyniku intensywnego opadu śniegu wywróciło się: około 30 szt. w lesie komunalnym za 

kąpieliskiem i motelem; około 10szt. na terenie zadrzewionym w rejonie ul. Sosnowej i ul. 

Opolskiej oraz około 50 szt. w Dużym Parku i 2szt. w Małym Parku.  

➢ wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne na drzewach (ok. 100 szt.) w parku miejskim zgodnie 

z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej ekspertyzy dendrologicznej. 

➢ wykonana została ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody – Lipy w Małym Parku 

w Strzelcach Opolskich.  

Ocena wykazuje, że drzewo jest w złym stanie zdrowotnym i może stanowić zagrożenie dla 

ludzi przebywających w jego otoczeniu. W związku z powyższym wszczęto procedurę 

zniesienia pomnika przyrody, by je usunąć.  

3. Wykonano remont śmigła na grobie lotników zlokalizowanym na Cmentarzu Parafialnym 

w Strzelcach Opolskich.  

Koszt zadania -1750zł.  

4. Wykonano oznakowanie nazw ulic w rejonie nowo wybudowanego wiaduktu kolejowego 

ul. Marka Prawego i w rejonie ul. Agatowej. 

5. Wykonano odtworzenie nawierzchni ulicy Ciepłowniczej, które polegało na ścince 

poboczy, wyczyszczeniu jezdni i remoncie nawierzchni asfaltowej. 



6. Gmina zakupiła kosze uliczne 25 szt. typu Antyki i 40 szt. typu KZ 1, które zostaną 

rozstawione na przystankach autobusowych na terenie Gminy i zostaną wymienione 

zielone kosz KZ1 w Parku Miejskim.  

7. W ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt wysterylizowano: 4 koty, 

16 kotek i 4 psy za kwotę 2 690 zł. 

8. Została podpisana umowa na koszenie poboczy dróg gminnych na terenach miasta i gminy.  

Termin I wykoszenia - do 15 czerwca, zostanie wykoszonych 103 900 m2, 

a planowany koszt tego zadania 13 507 zł 

➢ W maju zakończono wystawianie decyzji ustalających opłatę adiacencką dla 

nieruchomości w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka oraz 

Rożniątów, którym stworzono warunki do podłączenia się do wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej. 

Tabela 1. Statystyki związane z naliczaniem opłaty adiacenckiej. 

Liczba odwołań od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich wniesionych przez mieszkańców 

przedmiotowych nieruchomości stanowi jedynie 4% całości sporządzonych przez 

rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.  

Średnia wysokość opłat adiacenckich naliczanych w tym etapie jest niższa od 

poprzednich o ok. 300 zł, spowodowane jest to zmiennymi warunkami panującymi na 

lokalnym rynku nieruchomości.  

Kompetencje i rzetelność rzeczoznawcy majątkowego, a także wysokość opłat pozytywnie 

wpłynęły na liczbę odwołań i przyczyniły do szybkiego zasilenia budżetu gminy środkami 

z opłat adiacenckich. 

 

Kolejnym etapem jest wszczęcie 21 postępowań spadkowych dla nieruchomości, 

których właściciele zmarli w trakcie postępowania administracyjnego, przed wydaniem 

decyzji, a dla których nie zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich spraw 

o stwierdzenie nabycia spadku. 

9. Do mieszkańców, którzy nie podłączyli swoich nieruchomości do wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej, wystosowane zostały pisma z prośbą o dopełnienie obowiązku 

wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.: przyłączenie 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i zawarcie pisemnej umowy na 

odbiór nieczystości ciekłych ze Strzeleckimi Wodociągami w terminie do 31 lipca 2017r.  

Miejscowość 

Przewidywane 

wpływy 

z opłaty 

adiacenckiej 

[zł] 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

[szt.] 

Średni wzrost 

wartości 

nieruchomości 

na 1m2[zł] 

Średnia 

wysokość 

opłaty 

adiacenckiej 

[zł] 

Liczba 

odwołań 

Dziewkowice 

III etap 
112 990,50 166 1,42 645,83 16 

Sucha 71 669,10 114 1,56 609,40 8 

Błotnica 

Strzelecka III 

etap 

6 829,50 8 1,15 853,69 0 

Rożniątów 114 660,90 160 1,57 778,28 3 

SUMA 306 150,00 448  27 



Mieszkańcy poinformowani zostali jednocześnie, o planowanym przeprowadzeniu przez 

pracowników Urzędu, po wyznaczonym terminie, kontroli pod kątem sprawdzenia wykonania 

przyłączy. Powyższe dotyczy nw. miejscowości: 

• Dziewkowice -24 posesje,  

• Błotnica Strzelecka -25 posesji, 

• Grodzisko – 4 posesje, 

• Rozmierka – 12 posesji. 

GOSPODARKA ODPADAMI  

W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

1. W dniu 4 maja br. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, organizowany przez 

Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach projektu edukacyjnego „Przyroda jest wieczna jeśli 

bezpieczna”, sfinansowanego ze środków budżetu gminy.  

 

Na konkurs, w którym udział wzięły dzieci z przedszkoli z terenu gminy Strzelce Opolskie 

zgłoszonych zostało 17 prac.  

W swoich pracach najmłodsi wykorzystali różnorodne techniki i materiały plastyczne. Jury, 

składające się z przedstawicieli Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek oraz Referatu 

Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, po długiej dyskusji przyznało:  

I miejsce - Aleksandra Najdrowska Przedszkole Publiczne Nr 8 

II miejsce - Maria Madera Przedszkole Publiczne w Osieku 

III miejsce - Zofia Zielińska, Lena Grega Przedszkole Publiczne nr 5 

oraz dwa wyróżnienia: Aleksander Dyla Niepubliczne Przedszkole „DOBRY START” 

i Beata Anioł Przedszkole Publiczne Dziewkowice oddz. Błotnica. 

Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców oraz laureatów wyróżnionych prac odbyło się 

24 maja 2017 r. w Sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.  

2. Wzrasta zainteresowanie szkół i przedszkoli Gminy Strzelce Opolskie odwiedzeniem 

Punktu EKO BOX w ramach zajęć edukacyjnych.  

18 maja br. grupa przedszkolaków z Przedszkola Nr 8 ze Strzelec Opolskich – Oddział 

w Szymiszowie odwiedziła PSZOK, natomiast dzień później tj. 19 maja 2017 r. do Punktu EKO 

BOX przyszły dwie grupy uczniów z pobliskiej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Szymiszowie, którym przedstawiono działanie gminnego systemu gospodarowania odpadami 

oraz zasady poprawnej segregacji odpadów.  

3. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Według stanu na dzień 29 maja br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 963 tytuły 

wykonawcze na kwotę należności głównej 439 362 zł. Na dzień 29 maja 2017 r. do 

wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze ok. 151 900 zł.  

4. Od początku roku 2017 wysłano 988 upomnień za m-ce X, XI, XII 2016 r. oraz I,II,III 2017r. na 

łączną kwotę 125.000 zł, z czego do zapłaty pozostaje jeszcze ok. 49 146 zł. 

5. Od 20 kwietnia do 29 maja wysłano 276 sms - ów przypominających o dokonaniu płatności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Pod koniec maja, kwota zaległości wynosi odpowiednio za lata: 

 - 2013 rok – 9 290 zł, procent ściągalności – 99,6 % 

 - 2014 rok – 33 431 zł, procent ściągalności – 99,3 % 

 - 2015 rok – 36 656 zł, procent ściągalności – 99,2 % 

 - 2016 rok – 64 333 zł, procent ściągalności – 98,7 % 

 - I kwartał 2017 – 29 851 zł, procent ściągalności – 97,5% 

7. Od 20 kwietnia do 29 maja br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi wpłynęło 16 nowych oraz 142 korekty deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 29.05.2017 r.).  

INICJATYWY GOSPODARCZE  

10 maja wraz z Kierownikiem Ref. Inicjatyw Gospodarczych p. Henrykiem Czempielem 

uczestniczyliśmy w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. 



Europejski Kongres Gospodarczy organizowany w dniach 10-12 maja to trzydniowy cykl debat 

o bogatej i różnorodnej tematyce, podążającej za aktualną sytuacją gospodarczą Polski, Europy 

i świata. Jest to największe spotkanie ludzi biznesu, polityki i administracji w tej części Europy.  

Część główną Kongresu przeprowadzono w katowickim Spodku.  

Jej gospodarzem tradycyjnie był Jerzy Buzek, a uczestniczyli eks-premierzy kilku krajów, 

urzędnicy europejscy i polscy ministrowie.  

W dyskusjach panelowych i wykładach w Centrum Kongresowym brali udział wicepremierzy 

polskiego rządu, szefowie ugrupowań parlamentarnych, jak również prezesi największych firm 

i biznesmeni. Tam też odbywała się część wystawiennicza oraz wydarzenia specjalne. 

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM  

➢ W dniu 1 czerwca (o godz. 11.30.) zapraszamy mieszkańców Strzelec Opolskich na Plac 

Żeromskiego, gdzie odbędzie się Dzień Twórczej Profilaktyki. 

Planowane przedsięwzięcie to inicjatywa młodych mieszkańców gminy Strzelce Opolskie 

adresowana do wszystkich.  

Jej celem jest promowanie MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ - życie bez 

przemocy, życie godne i odpowiedzialne, którego wartością jest wolność.  

 

W ramach Dnia Twórczej Profilaktyki przewidziano szereg atrakcji: pokazy tresury psów 

policyjnych, występy Studia Wokalnego BIS oraz Mażoretek, teatralne przedstawienia młodzieży 

strzeleckich szkół.  

Na Placu Żeromskiego zlokalizowane będą punkty informacyjne „KOPERTA ŻYCIA”, 

„PRZEMOC W RODZINIE”, „OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA”, „POCZUJ JAK 

BYŚ BYŁ NIEWIDOMY” "Z CUKRZYCĄ NA CO DZIEŃ", będą również punkty Klubu 

Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy i Centrum Integracji Społecznej. 

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Strzelce Opolskie (Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i Strzelecki 

Ośrodek Kultury). 

➢ W tym samym dniu, o godz. 15.00, w Strzeleckim Ośrodku Kultury obchodzone będą 

5 urodziny Strzeleckiej Grupy PaT, w ramach której działa Teatr Po Drugiej Stronie.  

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki 

uzależnień?  

PaT to twórcza profilaktyka. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego 

człowieka. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego 

wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. 

Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji w stanie spoczynku (były Pełnomocnik 

Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego). 

OŚWIATA 

➢ W dniach 22-24 maja przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów 

jednostek oświatowych:  

1) Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich; 

2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich; 

3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich; 

4) Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach 

5) Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie. 

W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono kandydatów na dyrektorów 

4 placówek: Przedszkola Publicznego nr 8 i 9, Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Dziewkowicach i Szymiszowie.  

Zostali nimi odpowiednio:  

1. Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Op. - p. Barbara Kociołek, 

2. Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Op. - p. Ewa Bukowska, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach - p. Danuta Mielcarz,  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie - p. Marek Szproch.  



Konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich nie został 

rozstrzygnięty - nie złożono żadnej oferty. 

➢ Konkurs na dziennych opiekunów dla dzieci w wieku do lat 3 

 

W ramach projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci” Gminny Zarząd Obsługi Jednostek 

ogłosił otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów, 

którzy sprawować będą opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Strzelce 

Opolskie w okresie od dnia 26 czerwca 2017 roku do 25 czerwca 2018 roku.  

 

Termin składania ofert na konkurs upływa w dniu 8 czerwca br. o godz. 15.00.  

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminnego Zarządu 

Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. 

➢ Kontynuowane są działania w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży: 

 

➢ od 30 kwietnia do 7 maja 2017 roku, w ramach programu „Erasmus plus” grupa 

gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich przebywała 

w Bułgarii.  

W ramach realizowanego projektu, strzeleccy gimnazjaliści wraz z młodzieżą z Czech 

i Bułgarii poznawali kulturę krajów partnerskich, uczyli się tolerancji, kształtowali 

kreatywność i brali udział w warsztatach profilaktycznych.  

 

➢ w dniach 21-27 maja 2017 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach 

Opolskich gościła międzynarodowa grupa młodzieży z Bułgarii, Niemiec, Czech 

i Ukrainy 

W czasie pobytu w Gminie Strzelce Opolskie, młodzi ludzie gościli w strzeleckim Ratuszu 

(w dniu 23 maja), spotkali się z prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.  

Zwiedzili też Krasiejów, Kraków i wspólnie bawili się na festynie zorganizowanym na 

terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1  

w dniu 26.05.2017 r. (Grupa zagraniczna razem z młodzieżą z Polski liczyła 80 osób). 

➢ Projekt „Młodzi Ekoodkrywcy czereśniowej Krainy Św. Anny”.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2-Dwójka 

w Strzelcach Opolskich złożyło projekt pn. „Młodzi Ekoodkrywcy czereśniowej Krainy Św. 

Anny” na konkurs grantowy realizowany przez GAZ-SYSTEM S.A i Fundację Nasza Ziemia.  

Celem konkursu Fundusz Naturalnej Energii jest kształtowanie postaw i zwiększanie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na 

rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie 

lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.  

Projekt znalazł się wśród 5 projektów nagrodzonych w województwie opolskim, Publiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 2, jako jedyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000 tys. 

złotych.  

➢ Informacja dla rodziców dzieci nieprzyjętych do Przedszkoli Publicznych. 

 

 Po zakończonym naborze do przedszkoli publicznych Gmina Strzelce Opolskie zgodnie 

z nowym prawem oświatowym zadbała o zapewnienie miejsca wszystkim dzieciom 

nieprzyjętym do przedszkoli pierwszego wyboru.  

Rodzicom dzieci nieprzyjętych, wskazane zostały przedszkola, które mogą przyjąć ich 

dziecko. 

➢ Informacja nt. organizacji zajęć przedszkoli publicznych w Gminie Strzelce Opolskie 

w okresie wakacyjnym roku szkolnego 2016/2017 

W bieżącym roku szkolnym, w okresie wakacji, dyżur pełnić będą: 

• w lipcu 2017r.: Przedszkola Publiczne nr 9 i nr 10 (w tym oddział finansowany z projektu 

POKL – „Inwestycja w edukację przedszkolną”). 



• w sierpniu 2017r.: Przedszkola Publiczne nr 4 i nr 5 oraz oddział w Przedszkolu 

Publicznym nr 10 w Strzelcach Opolskich (finansowany z projektu POKL – „Inwestycja 

w edukację przedszkolną”). 

✓ Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę, w okresie 

wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach, zgodna z § 1 i § 2 Uchwały 

Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

✓ Wnioski o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym przyjmuje dyrektor 

przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. 

✓ Przyjmowanie wniosków prowadzone jest od 22 maja do 12 czerwca 2017 roku, do 

godziny 1500. 

Druki związane z zapisem dzieci na dyżur wakacyjny są do pobrania w sekretariacie 

przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. 

✓ Po wyznaczonym czasie wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą 

przyjmowane.  

➢ Projekty organizacyjne jednostek oświatowych 2017/2018  

 

Zakończyły się prace związane z przygotowaniem gminnych jednostek oświatowych do 

nowego roku szkolnego.  

Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty 

i zatwierdzone przez Burmistrza Strzelec Opolskich.  

INNE WYDARZENIA, Z UDZIAŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

27.05.2017  Wojewódzka Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej.  

 

27 kwietnia 2017 roku na Górze Świętej Anny odbyła się Wojewódzka Mini 

Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej „Przyjaciel przyrody. Las i jego mieszkańcy”, 

której organizatorem był Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.  

Zaszczytne III miejsce w województwie przypadło uczennicy Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. 

 

13.05.2017  Mistrzostwa Województwa Opolskiego Nauczycieli w Badmintonie. 

 

13 maja 2017 roku w Głubczycach odbyły się Mistrzostwa Województwa 

Opolskiego Nauczycieli w Badmintonie. 

Gminę Strzelce Opolskie reprezentowała pani Małgorzata Włoszczyńska 

z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, która wywalczyła 

I miejsce. 

Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy w Opolu. 

 

09.05.2017  Podsumowanie konkursu plastycznego „W magicznym świecie bajki i baśni” 

 

9 maja 2017 roku w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Strzelcach Opolskich odbyło 

się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego „W magicznym świecie 

bajki i baśni”. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat.  

 

15.05.2017 XVII Międzygminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii dla 

uczniów szkół gimnazjalnych (Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach 

Opolskich)  

 

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów reprezentujących 7 szkół 

gimnazjalnych z czterech gmin.  

W wyniku eliminacji Komisja Konkursowa wytypowała laureata – ucznia 

z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem, który otrzymał tytuł „Mistrza 

Ortografii”.  



Drugie miejsce zajęła uczennica z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzelcach 

Opolskich, a trzecie uczennica PG nr 1 w Zawadzkiem.  

 

22.05.2017  Międzygminny Konkurs Ortograficzny o Puchar Burmistrza Strzelec 

Opolskich dla uczniów szkół podstawowych (Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Piotrówce). 

 

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów reprezentujących jedenaście szkół 

podstawowych z 6 gmin. W wyniku eliminacji Komisja Konkursowa 

wytypowała laureata – uczennicę z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie, 

która zwyciężyła i otrzymała Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich.  

Drugie miejsce zajęła uczennica z PSP nr 1 w Kolonowskiem, a trzecie uczeń 

z PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich.  

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

07.06.2017 

 

 

 

(w razie 

niepogody 14 

czerwca 

2017 roku) 

 

 

 

Happening ekologiczny pod nazwą „RYTMY ZIEMI” z udziałem wszystkich 

przedszkoli gminy Strzelce Opolskie. 

 

 

Organizatorami happeningu, który odbędzie się już po raz XII są Publiczne 

Przedszkole nr 9 i Publiczne Przedszkole nr 10 w Strzelcach Opolskich.  

 

Celem imprezy jest integracja przedszkoli ze środowiskiem, lokalnym, 

budowanie wśród dzieci wiedzy o świecie społecznym i przyrodniczym oraz 

rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za miejsce na Ziemi – dbałość 

o środowisko i poszanowanie przyrody. 

Przewiduje się, iż udział w imprezie weźmie ponad 500 dzieci z publicznych 

przedszkoli Gminy Strzelce Opolskie. 

 

Przewidywany przebieg imprezy: 

1. spotkanie przedszkolaków – Park Miejski - godz. 9.40, 

2. korowód przedszkolaków – przemarsz pod eskortą policji ulicami: Parkowa, 

Wałowa, Plac Żeromskiego, 

3.  spotkanie z Burmistrzem Strzelec Opolskich i z zaproszonymi gośćmi – około 

godz. 10.00, 

4. wspólny śpiew i zabawa z udziałem „Przyjaciółki Ziemi”, 

5. podsumowanie między przedszkolnego konkursu plastycznego „Polska 

Niezapominajka 2017”, 

6.  wręczenie przedszkolakom dyplomów, podziękowań i upomin-ków przez 

Burmistrza Strzelec Opolskich, 

7. zakończenie happeningu.  

Happening ekologiczny finansowany jest przez Gminę Strzelce Opolskie. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

 

➢ W ramach współpracy z Bankiem Żywności, Gmina Strzelce Opolskie kontynuuje 

realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

 

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

i spełniającym 200% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2014, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.  



Ponadto - w ramach Umowy o przekazywaniu płodów rolnych - mieszkańcom Gminy 

Strzelce Opolskie przekazano 5 ton jabłek. 

➢ 26 maja 2017 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się inauguracja 

 wystawy „Bez dachu nad głową, a jednak żyję”. 

 

Wystawa prezentuje prace artystyczne osób pozbawionych wolności, osadzonych 

w Zakładach Karnych Nr 1 i Nr 2 w Strzelcach Opolskich.  

 

Prezentowane na wystawie prace nawiązują do problemu bezdomności, wyłonione zostały 

w drodze konkursu. 

Celem konkursu było uwydatnienie wrażliwości społecznej wśród osób pozbawionych wolności, 

doskonalenie umiejętności manualnych, popularyzacja twórczości więziennej, pobudzenie 

aktywności własnej osadzonych, sztuka jako element resocjalizacji oraz rozwój percepcji 

zmysłowej.  

 

Wystawę, której organizatorem jest Partnerstwo Lokalne działające przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich można oglądać do 20 czerwca 2017r. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

➢ w dniach 28-30 kwietnia 2017 r. miało miejsce monitorowanie stanu wód które wskutek 

opadów mogły stworzyć zagrożenie powodziowe gminy  

 

 

➢ 14 maja, Ref. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych współuczestniczył 

w organizacji XXI Pielgrzymki Strażaków na Górę św. Anny, wsparcia udzielili OSP 

Grodzisko, orkiestra, zespół Viva la Musica 

 

➢ ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność OSP wykonano malowanie pomieszczeń 

kotłowni w OSP Kadłub (koszt - 3.069,00 zł). 

 

➢ przeprowadzono czyszczenie wraz z malowaniem poręczy zbiornika ppoż. w Błotnicy 

Strzeleckiej (koszt – 2.521,50 zł). 

 

➢ do NZOZ-ów i PSP Nr 7 przekazano uzgodniony ze Starostą Strzeleckim Plan dystrybucji 

tabletek jodowych 

 

 

➢ trwają przygotowania do realizacji zadania związanego z wykonaniem pokrycia dachowego 

nad częścią świetlicowo-sanitarną w obiekcie remizy OSP Strzelce Opolskie.  

 

➢ w najbliższym okresie czasu finalizowany będzie zakup używanego samochodu 

pożarniczego dla OSP Rozmierz, która we własnym zakresie przeprowadzając różnego 

rodzaju działania zdołała zebrać na ten cel już ponad 20 tys.  

Gmina również postara się udzielić wsparcia finansowego, co pozwoli na zakup samochodu.  

RÓŻNE 

➢ Z dniem 17 maja 2017 r. – na mocy Zarządzenia Nr 91/2017 - powołana została Gminna 

Rada Seniorów w Strzelcach Opolskich w składzie: 

 

1) Jerzy Lubiński, 

2) Czesław Michalak, 

3) Barbara Skowronek, 



4) Ludmiła Starzec, 

5) Bożena Barłóg, 

6) Danuta Szulc, 

7) Henryk Poloczek, 

8) Franciszek Kłoda, 

9) Krystyna Izworska, 

10) Jan Kowalczyk, 

11) Michał Kramarczuk, 

12) Zofia Salamon, 

13) Wiesława Pilawska. 

Termin I posiedzenia Gminnej Rady Seniorów ustalony został na dzień  

12 czerwca 2017 r.  

Wybory do Gminnej Rady Seniorów przeprowadzone zostały zgodnie ze Statutem Gminnej Rady 

Seniorów przyjętym Uchwałą Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 

stycznia 2017r.  

W terminie od 15 marca do 12 kwietnia 2017r. trwał nabór do Gminnej Rady Seniorów. 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 zgłoszeń, w tym: 

➢ 6 przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 15 osób starszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie; 

➢ 7 przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz podmiotów 

działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty. 

➢ W terminie od 1 czerwca do 18 września 2017 r. przeprowadzone zostaną  

z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie konsultacje w sprawie „Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego roku 2018”. 

 

Celem konsultacji jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów przewidzianych do 

realizacji jako „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018” w ramach budżetu 

Gminy Strzelce Opolskie uchwalanego  

na rok 2018. 

✓ Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym 

lub remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy 

i realizowane w ciągu jednego roku budżetowego.  

 

✓ Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach 

„Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018” nie przekroczy 300 tysięcy złotych; 

✓ Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć  

kwoty 50 tysięcy złotych brutto, przy czym wartość jednego zgłoszonego projektu ma 

stanowić sumę wydatków do poniesienia, niezbędnych dla zrealizowania zgłoszonego 

projektu (w tym koszt projektu technicznego, jeśli taki jest konieczny do zrealizowania 

zgłoszonego projektu) 

Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego roku 2018” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób 

uprawnionych do udziału w konsultacjach.  

Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów i wzięcia udziału w konsultacjach są 

mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie, którzy ukończyli 16 lat.  

 

Propozycje projektów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Strzelcach Op., Pl. Myśliwca 1 (Kancelaria – pokój Nr 1), w terminie od 

1 czerwca do 3 lipca 2017 r.  

 

Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym 

przez Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018 utworzą „Listę 

projektów”, spośród których uprawnieni mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie, przy pomocy 

ankiet do głosowania wybiorą projekt do realizacji. 

 



Głosowanie mieszkańców w konsultacjach nastąpi od 29 sierpnia do 8 września 2017 r. 

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych nastąpi w sposób zwyczajowo 

przyjęty, w terminie do 18 września 2017r.  

Sprawę reguluje Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 maja 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie 

projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2018”. 

 

Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich. 

KULTURA 

WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 

7,21,28. 

05.2017 

 

 

Bajkowa niedziela w Cafe Kultura 

8-15.05.2017 

 

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. 

Oczywiście!.”  

 Wzorem lat ubiegłych w akcję, której celem jest promocja czytelnictwa, 

popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju 

intelektualnego oraz kulturalnego Polaków, włączyła się Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich 

 Dla mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, zarówno tych małych jak 

i dużych przygotowano wiele atrakcji: odbył się m.in. rajd pracowników 

bibliotek wraz z czytelnikami czyli Odjazdowy bibliotekarz, którego trasę 

wyznaczono do biblioteki w Szymiszowie”, zorganizowano spotkania 

autorskie: - dla dzieci z Wiesławem Drabikiem pisarzem, ilustratorem 

i autorem książek dla dzieci, - dla dorosłych ze Zbigniewem 

Masternakiem pisarzem, dziennikarzem i scenarzystą filmowym oraz 

producentem.  

Odbyły się również warsztaty papieru czerpanego oraz wspólnie 

z Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 w Strzelcach Opolskich głośne 

czytanie pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.  

Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zakończono w dniu 15 maja 

koncertem poetycko muzycznym w wykonaniu zespołów Sen i Viva La 

Musica.  

 

 

12.05.2017 „Wiosenne prezentacje” – Przegląd Amatorskich Zespołów i Solistów. 

 

 

14.05.2017 Bajka muzyczna „Czerwony kapturek ” 

 

23.05.2017 Spotkanie z podróżnikiem - Grzegorz Podsiadło 

 

25.05.2017 Koncert z okazji Dnia Matki- w wykonaniu studia wokalnego Singing 

SOK 

 

26.05.2017 Spotkanie z Kresami ”Polacy z Małego Wiednia” Casus Kochanowskiego 

z Czerniowic. 

 

 

3-4.06.2017 

 

DNI ZIEMI STRZELECKIEJ 2017 (program w załączeniu). 

 



Tradycyjnie podczas obchodów tegorocznych Dni Ziemi Strzeleckiej 

gościć będziemy przedstawicieli miast partnerskich Gminy Strzelce 

Opolskie: Tyśmienicy (33 osoby), Soest (3 osoby) oraz Holic (7 osób). 

 

W związku z tym, iż w bieżącym roku przypada 15 rocznica podpisania 

umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a ukraińską 

Tyśmienicą, jednym z istotnych akcentów obchodów będzie otwarcie 

wystawy upamiętniającej dotychczasową współpracę miast „15 lat 

partnerstwa z Tyśmienicą”.  

 



 



 

 

Msza partnerska odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 r. 

o godz. 9.30. 



 

INNE WYDARZENIA 

 

27.04.2017 Spotkanie z jubilatami Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz, sala Rady 

Miejskiej)  

 

Jubilaci: 

50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody: 

1. Jarosz Rudolf i Barbara – Strzelce Opolskie (jubileusz  

w 2016 r.) 

2. Jodła Juliusz i Danuta – Strzelce Opolskie 

3. Jokiel Piotr i Adela – Strzelce Opolskie (jubileusz w 2016 r.) 

4. Kozołup Jan i Maria – Strzelce Opolskie (jubileusz w 2016 r.) 

5. Łach Jan i Halina – Strzelce Opolskie (jubileusz w 2016 r.)  

6. Ostrowski Zdzisław i Henryka – Strzelce Opolskie (jubileusz w 2016) 

7. Partyka Bolesław i Jadwiga – Strzelce Opolskie,  

8. Sobczuk Stanisław i Stanisława – Strzelce Opolskie,  

9. Stecko Piotr i Danuta – Strzelce Opolskie. 

 

60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody: 

1. Stranczyk Herbert i Elżbieta – Dziewkowice (jubileusz  

w 2016 r.) 

2. Praski Zygmunt i Tekla – Strzelce Opolskie.  

 

W trakcie uroczystości Wiceburmistrz p. Maria Feliniak udekorowała 

8 przybyłych par jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 

nadanymi przez Prezydenta RP.; wszystkie zgromadzone pary otrzymały 

życzenia i upominki ufundowane przez Gminę Strzelce Opolskie.  

W związku z tym, iż Państwo Adela i Piotr Jokiel ze Strzelec Opolskich nie 

mogli wziąć udziału w uroczystości w Ratuszu, odwiedziłem jubilatów w ich 

rodzinnym domu składając życzenia i wręczając okolicznościowy medal.  

 

 

27.05.2017  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji 

Lokalnej (Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich) 

 

29.04.2017 Pogrzeb śp. Karola Mutza (wieloletni radny Rady Miejskiej  

w Strzelcach Opolskich, działacz związkowy i samorządowy sportowiec, 

turysta, a z zamiłowania także lokalny historyk, autor licznych artykułów 

i książek o dziejach Strzelec Opolskich i pobliskich miejscowości (książki m.in. 

„Rożniątów”, „Dzieje Parafii Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich”, 

„Burmistrzowie Strzelec Opolskich w latach 1809 – 2009”, współautor książki 

z okazji 100-lecia Kościoła), działacz mniejszości niemieckiej. 

 

30.04.2017 Piknik Rodzinny (Grodzisko) 

 

 

01.05.2017 VII Jarmark Cysterski w Jemielnicy  

 

 

02.05.2017  Obchody Święta Flagi RP (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)  

 W obecności władz powiatu, strzeleckich gmin, służb mundurowych 

i mieszkańców dokonano uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.  

 



 

03.05.2017 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym 

pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.  

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik ofiarom wojen 

i przemocy, gdzie złożono wieńce i kwiaty. 

 

 

05.05.2017  XII Mityng Lekkoatletyczny Memoriał im. Janusza Kusocińskiego 

w Strzelcach Opolskich (Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich). 

W imprezie udział wzięło ok. 180 zawodników w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe i gimnazjalne. 

Organizatorem imprezy, która od początku rozgrywana jest pod honorowym 

patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. był Uczniowski Klub Sportowy 

„KUSY” Strzelce Opolskie.  

 

 

05.05.2017 Bal Charytatywny „Pomoc dla Ziutka” (Restauracja WIKTORIA 

w Rożniątowie). 

 

 

06.05.2017 Konferencja delegatów Polskiego Związku Działkowców - Rodzinne Ogrody 

Działkowe w Strzelcach Opolskich (Restauracja „KRAKUS” w Strzelcach 

Opolskich)  

 

 

08.05.2017 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

✓ ocenę realizacji zadań ZHK; 

✓ analizę wyników ekonomiczno-finansowych spółki za okres  

styczeń-marzec 2017; 

✓ ocenę jakości zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi; 

✓ informację Zarządu za okres marzec-maj 2017. 

 

 

10.05.2017  Majówka z okazji X-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów (Warmątowice). 

 

 

12.05.2017 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji wszystkich strażaków, 

emerytów oraz ich rodzin w Kościele pw. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, 

po której odbył się uroczysty apel w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży. 

 

 

16.05.2017  V Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza 

Strzelec Opolskich (Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach 

Opolskich) 

 

 



17-19.05. 

2017 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach 

Opolskich (sala widowiskowa Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach 

Opolskich)  

 

 

18-19.05. 

2017 

Szkolenie nt. „Administracja publiczna w systemie obronnym państwa, rola 

i miejsce organów administracji publicznej województwa opolskiego 

w realizacji zadań obronnych, zarzadzania kryzysowego i ochrony ludności 

w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny (Pokrzywna)  

 

Szkolenie adresowane było do kadry kierowniczej Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży 

wojewódzkich. 

 

 

 

19.05.2017  Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Strzelcach Opolskich. 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

➢ rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat 

oraz informacją dodatkową za rok obrotowy 2016; 

➢ rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 

2016; 

➢ przyjęcie sprawozdania własnego Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2016  

 

 

 

 

20.05.2017 Obchody 96. rocznicy III Powstania Śląskiego (Góra Św. Anny) 

 

20.05.2017 Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka (Grodzisko). 

➢ Nabożeństwo Majowe w intencji strażaków; 

➢ Uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka 

✓ Wręczenie odznaczeń i medali; 

✓ Podsumowanie eliminacji MG OTWP 

➢ Świąteczny Piknik Strażacki.  

 

 

24.05.2017 Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opole). 

 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

✓ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska 

Opolskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym Związku na dzień 31 

grudnia 2016r. i w sprawie udzielenia absolutorium 

✓ dyskusję nt. form Samorządowej Akcji Protestacyjnej; 

✓ dyskusję nt. praw i obowiązków organów prowadzących szkoły i placówki 

oświatowe wobec wejścia w życie od dnia 1 września 2017r. nowych 

przepisów ustawy Prawo oświatowe w sprawie organizacji szkół 

i poważnych wątpliwości legislacyjnych dotyczących podstawy prawnej 

działań organów prowadzących w sprawie opiniowania i zatwierdzania 

arkuszy organizacyjnych oraz podstawy prawnej decyzji kadrowych 

dyrektorów szkół; 



✓ informację o pracach w ramach VI grupy zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego dla wspólnego przetargu pn. „Zakup energii elektrycznej w 2018 

r. przez Odbiorców Końcowych VI Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego”; 

✓ Informację o przygotowaniach do grupowych negocjacji cenowych na 

świadczenie usług pocztowych.  

 

 

24.05.2017 Spotkanie opolskich samorządowców (Dom EXPO Opole) 

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim najbliższej przyszłości regionu 

opolskiego, zwłaszcza w kontekście możliwości współpracy na rzecz samorządu 

i zachowania jego opolskiej tożsamości. 

 

 

25.05.2017 Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 

RP (Grodzisko) 

 

 

26.05.2017 Kadłubska Majówka „W zdrowym ciele, zdrowy duch” (Kadłub) 

 

 

 

 

 

27.05.2017 Impreza pt. „Trzepak, pomidorowa i wata cukrowa” (Plac Żeromskiego 

w Strzelcach Opolskich)  

 

Podczas imprezy, stanowiącej prawdziwą podróż w czasie mieliśmy okazję 

powrotu do lat 80-tych – zabaw, potraw sprzed kilkudziesięciu lat oraz klimatu 

tego okresu.  

Młodsi mieli okazję zobaczyć, a starsi przypomnieć sobie podwórkowe zabawy 

sprzed lat (klasy, skakanie w gumę, skoki przez sznur). Był również poczęstunek 

rodem z tamtych czasów.  

(zupa pomidorowa, wata cukrowa, blok czekoladowy).  

Imprezie towarzyszyła muzyka tamtego okresu m.in. zespołu Fasolki. 

Dla uczestników zabaw przygotowane były nagrody rodem z ubiegłej epoki 

takie jak: kubki jak ze szkolnej stołówki czy kiwające głową pieski. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem  

 

 

27-28.05. 

2017 

Turniej Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa” (Hala Sportowa PG nr 

2 w Strzelcach Op.)  

Organizatorzy – Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Strzelcach Opolskich. 

 

 

27.05.2017 Piknik Rodzinny z okazji 80-lecia Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich 

 

 

27.05.2017 Uroczyste podsumowanie 10-lecia podpisania umowy partnerskiej Kadłub-

Holice (Dom Strażaka w Kadłubie)  

 

 



28.05.2017 XII Festiwal Piosenki Wartościowej „Szukałem Was” (obiekt sportowy przy 

Publicznym Gimnazjum w Szymiszowie) 

 

 

30.05.2017 Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego 

Nieruchomości dot. projektu MIESZKANIE PLUS. 

(Opole, Opolski Urząd Wojewódzki) 

 Spotkanie było okazją do zapoznania się z możliwościami i warunkami 

inwestycyjnymi Rządowego Programu Mieszkanie Plus. 

 

31.05.2017  Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego (Starostwo Powiatowe w Strzelcach 

Opolskich) 

 

 

 

 

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

 

02.06.2017 Konferencja „Europolis – Miasta Bezpieczne i otwarte” (Warszawa) 

 

02.06.2017 Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych (Opole, Aula 

Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego, Opole ul. 

Drzymały)  

 

03.06.2017 4. Festiwal Twórczości Artystycznej OPOLSKIE SZMARAGDY (Zamek 

w Mosznej). 

Na scenie zaprezentują się zespoły amatorskiego ruchu artystycznego 

z Województwa Opolskiego. 

 

05.06.2017 Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina  

Św. Anny (Krapkowice) 

 

05.06.2017 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 

W porządku posiedzenia m.in.: 

✓ ocena realizacji zadań ZHK; 

✓ zapoznanie się z informacją Zarządu dot. zwołania Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników. 

✓ omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników oraz podjęcie uchwał 

w sprawach: 

1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2016r. oraz wniosków 

Zarządu co do podziału zysku; 

2) zaopiniowania skwitowania członków Zarządu za działalność w 2016 r.  

3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. 

 



07.06.2017 XIX Konferencja Naukowa pn. „Motory przedsiębiorczości 

i innowacyjności w polityce rozwoju regionu (Opole) 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje problematykę równoważenia rozwoju 

regionalnego i polityki tegoż rozwoju 

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy stronami 

trójkąta współpracy tj. nauką, biznesem oraz samorządem. Zdobyta wiedza 

i relacje nawiązane podczas konferencji skutkują od lat większą liczbą, lepszej 

jakości wspólnych przedsięwzięć, w tym zwiększeniem aktywności 

i skuteczności aplikowania o dofinansowanie w obszarach związanych m.in. 

z przedsiębiorczością i innowacyjnością, co jest jednym z głównych celów 

polityki rozwoju regionu.' 

Organizatorzy: Politechnika Opolska i Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego. 

 

07.06.2017 Mecz piłki plażowej „Barka” kontra Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (Barka; Kaczorownia) 

 

8-9.06.2017 Ogólnopolska Konferencja Inwestorów Publicznych „Sportowa Polska 

2017” (Warszawa, siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego). 

Konferencja organizowana przez Klub Sportowa Polska w ramach Programu 

„Budujemy Sportową Polskę” skierowana jest do przedstawicieli samorządów 

z całej Polski, które planują budowę lub modernizację obiektów sportowych lub 

chcą zdobyć wiedzę z zakresu eksploatacji czy zarządzania. 

Celem konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie modernizacji 

obiektów publicznych, źródeł finansowania inwestycji, budowy obiektów 

sportowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, optymalizacji 

kosztów budowy, zarządzania i wyposażenia obiektów sportowych 

i rekreacyjnych oraz nowoczesnych materiałów technologicznych, 

wykorzystywanych w budowie i wyposażeniu bazy sportowej. 

Konferencja będzie również okazją do konsultacji z ekspertami Klubu Sportowa 

Polska.  

 

22-24.06. 

2017 

 

I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny oraz uroczystość 15-

lecia Uniwersytetu III Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie (Nysa).  

➢ Dostojne jubileusze urodzin obchodziły w ostatnim czasie 3 mieszkanki Gminy Strzelce 

Opolskie: 

✓ jubileusz 98. rocznicy urodzin obchodziła p. Anna Niemiec  

(zam. w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.) 

✓ 96 urodziny obchodziła p. Marianna Florek (zam. w mieszkaniu chronionym przy ul. 

Wyszyńskiego w Strzelcach Op.); 

✓ 95. rocznicę urodzin świętowała p. Leokadia Krycińska (zam. w Domu Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich). 

 


